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Abstract 
The Islamic Revolution of Iran came about when world powers sought to 
dominate the world with purpose of world order in the form of concepts of 
globalization and global village. The global objective and the general 
audience of this revolution, which was founded based on the religious 
doctrines of the public and humans, was the conflict point of this 
movement with world imperialism and the system of domination. The 
Iranian revolution, which claimed to have ideological and Islam-based 
culture, would not achieve this important goal without reproducing the 
necessary theoretical frameworks in software. Therefore, the production of 
Islamic humanities as software of the Islamic world in various disciplines 
is considered the driving force of this revolution. Islamic Seminaries as 
guardians of the Islamic sciences after the Islamic Revolution have the 
potential capacities to do so. In the current study, our question is what is 
the relation between Islamic seminaries and Islamic sciences and 
humanities and how has the Islamic Revolution achieved the desired 
conditions? The findings of the research indicate that the Islamic Revolution 
has made the production of the Islamic humanities as necessary and that 
the production and establishment of these sciences are the responsibility of 
the seminaries. However, this claim does not reject the mission of committed 
and knowledgeable students of the humanities. The research method in 
this paper is descriptive-analytic and data collection is documentary. 
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  چكيده

های جهانى با داعيـه نظـم جهـانى و در  در شرايطى به وقوع پيوست كه قدرت انقالب اسالمى 

غايـت جهـانى و . شدن و دهكده جهانى به دنبـال تسـلط بـر جهـان بودنـد هيم جهانىقالب مفا

هـای دينـى عمـوم مـردم و بشـريت بـود، نقطـه  گزاره بـهسـى أمخاطب عام اين انقالب كه با ت

ايدئولوژيك  انقالب ايران كه مدعای. م جهانى و نظام سلطه بودستعارض اين حركت با امپريالي

هــای تئوريــك الزم در ابعــاد  داشــت، بــدون بازتوليــد چارچوب و فرهنگــى مبتنــى بــر اســالم

افـزار جهـان  مثابه نرم به بنابراين توليد علوم انسانى اسالمى . درسيافزاری به اين مهم نخواهد  نرم

عنوان  های علميه بـه حوزه. شود های مختلف موتور محركه اين انقالب تلقى مى اسالم در رشته

در . های بالقوه جهت تحقق اين مهم دارند ظرفيت از انقالب اسالمى بعد  متوليان علوم اسالمى 

هـای علميـه و علـوم انسـانى  محوری ما اين است كه چه نسبتى بين حوزه پرسشنوشتار حاضر 

های  چگونه شرايط مطلوب را محقق كرده است؟ يافتـه برقرار است و انقالب اسالمى  اسالمى 

را از امكان بـه ضـرورت  توليد علوم انسانى اسالمى  مى تحقيق دال بر آن است كه انقالب اسال

هـای علميـه  سيس ايـن علـوم باالصـاله بـر عهـده حوزهأتبديل كرده است و همچنين توليد و ت

روش . اگرچه اين مدعا نافى رسالت دانشجويان متعهد و آشـنا بـه علـوم انسـانى نيسـت ؛است

  . اسنادی است ها نيز آوری داده ع، روش تحليلى ـ توصيفى و جمدر نوشتار حاضرتحقيق 

  ها كليدواژه

  .مسامپريالياسالمى،  علوم انسانى، علميههای  حوزهاسالمى،  نقالبا
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  مقدمه

شــدن، دهكــده جهــانى يــا مفــاهيم  های جهانى كنيم كــه داعيــه مــا در جهــانى زنــدگى مــى

هـان و افكـار در اذ پيـاپى ،است هامريكا واضع آنام غربى به رهبری سگوناگونى كه امپريالي

اين گفتمان با مدعای نظم نوين جهانى و در قالـب صـدور دموكراسـى . دنشو انداز مى طنين

اگر كشور و جامعـه و دولتـى . گيرد م به دو شكل صورت مىسمدنظر غرب با چاشنى اوماني

عنوان مسـتعمره  های جهـان بـه موافق بود و تسليم ايـن رويكـرد شـد، همچـون اكثـر كشـور

گيـرد و در صـورتى كـه  ا استعماری نو و فرانو تحت انقيـاد و سـلطه قـرار مىغيرمستقيم و ب

كنند بـه  تالش مى... و فرهنگى و تحريم و  های نظامى با انواع حربه ،مخالف آن فرايند باشد

كـه سـير تـاريخ جهـان و تحـوالت آن بـه سـمت و  ميـاندر اين . غربى بپيوندند اين نظم نو

ال شـود، ناگهـان در قسـمتى از جهـان ملتـى بـغـرب دن رفت كه فرهنگ و تمدن سويى مى

های را مطرح كردند كه با مبـانى و محتـوا و غايـات جهـان مـدرن در تضـاد بـود و از  داعيه

اگر تمدن غرب تفكـر دينـى . )93ص: 1390جوאدی אرجمند، (گفت  مى »عدالت جهانى سخن«

ن حالت موضعى سكوالر بـه كرد يا در بهتري يا متافيزيكى را به دوران جهل بشر منسوب مى

دانسـتند كـه در صـدد  آن داشت و روشنفكران مدرنيته و تجدد را پيـامبران دوره مـدرن مى

ترويج اومانيسم بودند، در اين سوی عالم انقالب و نهضتى بـه رهبـری يـك مرجـع و فقيـه 

بازگشـت توحيـد محـوری بـه كـانون زنـدگى بشـری «دينى و با پشتوانه ملتى كـه خواهـان 

  . )120ص: 1390، دیگرאنمتقی و (، شكل گرفت »بودند

م سـدر اين نوشتار برآنيم تا ضمن كالبدشكافى علـت تئوريـك دشـمنى مسـتمر امپريالي

های آن  ايرانـى در يكـى از مؤلفـه - غربى، به ضرورت بازسازی فرهنـگ و تمـدن اسـالمى

علـوم  ديگرمتأخر از علوم انسانى كه در گفتمان غربى، . بپردازيم يعنى علوم انسانى اسالمى 

بـوم  جانبه نسبت به رشد علوم پايه و تجربـى متولـد شـد، هرگـز بـا زيسـت و با حسرتى همه

بنابراين اگر  ؛مسلمانان سازگار نشده و مبانى فرهنگى و فلسفى زادگاه خود را به همراه دارد

ط بـا های موجود علوم انسانى حتى به تعطيلى كشانده شـوند، بـه جهـت عـدم ارتبـا دانشگاه

را تهديـد نخواهـد  كشورهای اسالمى، مشكلى جوامع اسالمى  اسالمى  - های فرهنگى عقبه

 ،هسـتيم است اگر شاهد رشد و بسط اين علوم وارداتى در كشورهای اسـالمى  گفتنى. كرد
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 گرنـهو ،به سـاختارهای تجـدد اسـت به جهت انفعال و تغيير ساختارهای كشورهای اسالمى 

  . ت مؤمنانه ناسازگار استذات اين علوم با زيس

كنـد،  ها، استاد و دانشجويان ما را تهديد مى به تاريخ و فلسفه علم در دانشگاه ىتوجه بى

. گيرند به صورتى كه علوم انسانى موجود را بدون رويكردی انتقادی فرا گرفته و به كار مى

مان نقـدها، اعـم بلكه معتقد است ه ،رويكردهای انتقادی در علم نيست نبودنگارنده مدعى 

نوس بـا ايـن علـوم أو مشـكلى از جوامـع نامـند از مثبت و منفى در چارچوب گفتمان تجدد

نـد و حتـى ا آموخته همـين علوم گذاران كالن كشور نيز كه خود دانش سياست. دنگشاي نمى

شـناختى و  های معرفت اند، هرگز دقت التحصيل شده های مادر جهان فارغ برخى در دانشگاه

های آكادميـك در قالـب  بنابراين حتى اگـر رشـته ؛ندكنتوانند لحاظ  را نمى بومى  تمدنى و

الهيات يا در ضميمه با آنها نيز تعريف شود، به جهت گفتمان تجددی حاكم بـر آن، معنـای 

  .بوم ما خواهد بود ارتباط با زيست برساختى همان تمدن را خواهد داشت و همچنان بى

پاسـخ  بىهای  پرسشو  در جوامع اسالمى  ناشدنى حلسائل د و ممتعدمتأسفانه مشكالت 

ارتبـاط  نبـودتوان نسبت داد، دقيقـاً مشـابه  را به همين فقدان ارتباط جامعه و علوم انسانى مى

شك مراد نگارنده برای اداره جامعـه  بى. اند دانشگاه و صنعت كه محققان مطرح كردهميان 

وع به الهيات نيست، بلكه توجـه بـه عقبـه تمـدنى و رج صرفاً  يا تأسيس علوم انسانى اسالمى 

اسـت كـه سـازگار بـا  و منابع معرفتى دينى و نيازهـا و مسـائل بـومى  فرهنگى ايران اسالمى 

 يسـتن اين نوشتار درصدد تنقيح علوم انسانى اسـالمى . باشد اسالمى  - سبك زندگى ايرانى

رد نظـر جهـت ايـن براينـد، روش مو. و صرفاً از ضرورت اين موضوع سخن خواهيم گفت

  . استها نيز اسنادی  آوری داده تحليلى و جمع - توصيفى

  علم ازفرهنگى  گرايى تا تفاسير از اثبات: مروری بر تطورات علم. 1

اسـت كـه چـارچوبى  »پوزيتيويسـم«گفتمان مشهور و جاری علم در جهـان  ،در تاريخ علم

يامدهايى را از حيث نظری و كاركردی كند كه پ شناسى را فراهم مى شناسى و روش معرفت

های علوم طبيعى  كارگيری روش گرايى روشى است كه از به عبارتى اثبات به ؛به همراه دارد

بنتـون و (كند و طرفدار وحدت روش در علوم مختلف اسـت  در علوم اجتماعى حمايت مى

  .)54ص: 1384כرאیب، 
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  :لى در پنج اصل تلخيص شده استكطور گرايى به اثبات

ــا وحــدت روش علمــى علم .1 ــابر اثبــات: گرايــى ي ــان  گرايى، هيچ بن ــه تمــايزی مي گون

  . های علوم طبيعى و علوم اجتماعى وجود ندارد روش

 ،شـود وحدت علوم فقط در روش علوم محـدود نمى: گرايى گرايى يا پديدار طبيعت .2

د علم مطالعه واقعيتى است كـه در مقايسـه بـا خـو. بلكه موضوع آنها هم واحد است

پذير يــا  ايــن واقعيــت بــه واحــدهای مشــاهده. شــود علــم امــری خــارجى شــمرده مى

  . های طبيعى قابل تبديل است پديده

كلى بر چيزی استوار است كه  گرا به علم اثبات. پايۀ علم، مشاهده است: گرايى تجربه .3

ها، محقـق بـا  ديگـر بـه نظـر پوزيتيويسـت عبـارت به ؛تواند مشاهده و ارزيابى شود مى

يعنى دانشـمند، تجربـه . رود ش تجربى با مشاهده، به سوی مرحله ارزيابى پيش مىرو

قـوانينى كـه  ؛بـرد كار مى نحو عينى وجود دارند، به را برای كشف قوانينى كلى كه به

بينـى رويـدادها قابـل اسـتفاده  هايى را بيرون كشيد كه بـرای پيش بتوان از آنها فرضيه

  . باشند

كند و عملـى خنثـى و آزاد از  باره موضوع خود داوری نمىعلم در: رهايى از ارزش .4

گرايـان بـر دوگـانگى واقعيـت و  بنابراين اثبات ؛های اجتماعى و اخالقى است ارزش

 ؛توانـد از واقعيـت سرچشـمه بگيـرد اند ارزش نمى مدعى انآن. كنند ارزش تأكيد مى

بنابر علم اجتمـاعى  .كند گرايى بر دوگانگى واقعيت و ارزش تأكيد مى بنابراين اثبات

 . توانند ارزيابى شوند های اجتماعى مى گرا، فقط واقعيت اثبات

عنوان حرفـه در جامعـه جديـد، جسـتجوی  طـوركلى نهـاد علـم بـه به: معرفت ابزاری .5

های  گرچـه ممكـن اسـت شـكل اسـت؛ معرفت دارای كاربرد فنـى را تسـهيل كـرده

 . )39-38ص: ھمאن(سياسى گوناگونى به خود بگيرد 

بنــدی كــرد كــه بــه نظــر  گونــه جمع ها را اين تــوان ديــدگاه پوزيتيويســت دركــل مى .6

آنان معتقدند ذهـن انسـان . منبع شناخت است گرا، حواس انسان يگانه فيلسوفان تجربه

و شناخت پس از آن و از گذر آموختن . اصطالح لوح سفيد است ، بهابتدای تولددر 

های عـام بـه  دادن ايـده جربه مـا و ربـطبه منظور تشخيص الگوهای تكرارشونده در ت

تـوان  شناخت اصيل به بيان اين الگوها در تجربه و چيزی كه مى. شود آنها كسب مى
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های رياضــى و  مســلم اســت نتــايج اســتدالل. شــود از آن اســتنباط كــرد، محــدود مى

كه بنـا  ،گراها را بسيار مفتون كرده بود، ناشى از اين واقعيت است ای كه عقل منطقى

 .)55ص: ھمאن( گويند ند و چيزی در مورد جهان به ما نمىا ه تعريف صادقب

گرايى را با علم اجتماعى تأويلى يا تفسيری يا علم اجتمـاعى  مرسوم اين است كه اثبات

گرايى  ولـى اثبـات ؛دهنـد گرفته از ماركسيسم، در تقابل قرار مى طورعمده الهام انتقادی و به

ای  گرايانه های غيراثبات علوم طبيعى دارد، به وسيله توسعه های خاصى در مورد كه مفروضه

بنابراين اين مكتب هم در علـوم  ؛كه درون خود علم روی داده است نيز تضعيف شده است

پـوپر يكـى از . )28ــ22: ھمـאن(اجتماعى و هم علوم طبيعـى مـورد ترديـد واقـع شـده اسـت 

ايـده اصـلى او ايـن اسـت كـه . وه بـودگرايى در درون خود اين گر ترين منتقدان اثبات مهم

) قياسـى اسـتنتاجى( قياسى - ای اصل اثبات بايد به وسيله اصل ابطال كه گاهى روش فرضيه

هـا، اگرچـه  تواند بـا انجـام آزمايش او مدعى است علم نمى. شود، جايگزين شود ناميده مى

، همـواره از ايـن متعدد، چيزی را اثبات كند؛ زيرا نظريه هرچند بارهـا آزمـايش شـده باشـد

همچنين يكى ديگر از منتقـدان . )17-16ص: 1387אכאשא، (احتمال خالى نيست كه ابطال شود 

گرايـان  گونـه كـه اثبات صلى او ايـن اسـت كـه علـم نـه آناايده . گرايى كوهن است اثبات

كنـد بـا ابطـال  گونه كه پوپر ادعا مى كند و نه آن گويند به صورت استقرايى حركت مى مى

ترين عامل در علم، جابجايى از علم هنجـاری بـه  مهم. رود پيش مى) قياس استنتاجى(يه نظر

ويژه اگـر  به ،آموزند او بر اين باور است كه دانشمندان از اشتباهات خود نمى. علم انقالبى است

شـود،  ای برای مسيری كه علـم بـه سـوی آن هـدايت مى آن اشتباهات، پيامدهای بسيار گسترده

نيسـت، بلكـه  مبتنى بر تجربـه و اصـل اثبـات  در هر پارادايمى درواقع اعتبار علمى . دنداشته باش

 . )109- 108ص: ھمאن(مبتنى بر اجماع بين دانشمندان موجود در آن پارادايم است 

كـاری و طرفـداری از وضـعيت  های انتقـادی بـه محافظـه پوزيتيويسم از طـرف ديـدگاه

هـايى بـرای  عنوان پروژه در اين مورد كاربست علم به ترين نقد مهم. موجود متهم شده است

كند شناخت در علوم انسانى به  ميشل فوكو برای نمونه استدالل مى. مهندسى اجتماعى است

های  های قدرت پيوند خورده است كه به موجب آنها سـوژه طرزی جداناشدنى با استراتژی

در ادامه تفاسـيری . )101-99ص: 1384 بنتون و یאن כرאیب،(گيرند  انسانى تحت كنترل قرار مى

گرايى مطـرح  و خـاص فرهنگى از علم مطرح شـدند كـه زمينـه را بـرای طـرح علـم بـومى 
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براساس مبانى، اصول  توجه به هويت فرهنگى دانش مدرن، بازسازی معرفت علمى . كرد مى

ی غربى ها بازخوانى مجدد تئوری در اين رويكرد به جای رجوع و. يا متافيزيك دينى است

های عميق اين معرفت نظير فلسفه، كالم و عرفـان  و اليه به بازخوانى علم و فرهنگ اسالمى 

جديـد در يـك تحـول سـاختاری بازسـازی  شود تا از اين طريق، معرفت علمى  پرداخته مى

علـم و دانشـى كـه . نوين خواهد بـود شود و البته رهاورد اين حركت جديد پيدايش علمى 

گيـرد و از منـابع معرفتـى  شناسى دينـى شـكل مى شناسى و انسان ك و هستىبراساس متافيزي

ايـن . قدسى و متعالى و دينى اسـت برد، بدون شك علمى  بهره مى فرهنگ و تمدن اسالمى 

حدسى و تجربـى تقليـل دهـد، . علم به جای آنكه همه هستى را به افق طبيعت و امور حسى

بخشـد و بـه  مـىل دينى يـا عقلـى خـود تعـالى تجربى را در ذيل اصو ،طبيعت و امور حسى

  .)1387پאرسאنیא، (كند  صورتى بديع بازخوانى مى

  ايران غايات و رسالت جهانى انقالب اسالمى . 2

رغـم آن  علـى ؛كشور ايران در طول چهل سال هرگز به خاك كشوری تعرض نكرده است

صـورتى كـه  های متنـوع بـه مساله و استمرار اين عناد در فر م غربى به دشمنى چهلسامپريالي

 احتماالً با .دهد ای از كانون توجهات جهانى محو نشده است، ادامه مى انقالب و ايران لحظه

و  اسـتقابـل تبيـين  ،توجه به غايات و اهدافى كه انقالب برای خـود تعريـف كـرده اسـت

دافى كـه غايات و اهـ ؛گشايد از اين معمای رازآلود پرده مىواكاوی اين غايات اين دشمن 

و نظـم نـو مـدعايى  ندبا نظم و سلطه جهانى كه به دنبال استثمار و استعمار اسـت، ناسـازگار

انقالب ايران با مـدعای رسـالت جهـانى بـا محتـوای بشـری و انسـانى و . دنتا نمىرغرب را ب

حـאجتی، (آزادی و البته با قيد عبوديت الهى و مقاومـت در برابـر سـلطه شـكل گرفتـه اسـت 

راندن ايـن انقـالب بـا ايـن  حاشيه تالش غرب حذف يا طرد و به  تمامى پس ؛)133ص: 1381

هراسـى، حمايـت از  كـردن، اسـالم طلب معرفى زدن، خشونت برچسب تروريست. مدعاست

ها مصاديقى هستند كـه در راسـتای تضـعيف ايـن حركـت در سـطح جهـانى قابـل  تكفيری

و تفكر و غايات اين انقالب است كه تنهـا  ساله با ايدئولوژی بنابراين دشمنى چهل .اند توجه

شـده  از سويى ديگر با غايات و اهداف تعريف. گفتمان مخالف گفتمان غالب جهانى است

مخاطبـان جهـانى و عمـوم ايـن انقـالب،  ،های دينى استنتاج شـده بـود كه از اسالم و گزاره
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كـه برخـى خطابـات  چنان ، هم)68-67ص: 1379تאجیכ، (داد  بشريت را مورد خطاب قرار مى

  . دنها را مد نظر دار قرآنى نيز كلمه ناس و عموم انسان

های  مؤلفـهامـوری از ايـن دسـت،  سـتيزی، مقاومـت و طلبى، ظلم ظلم ناپذيری، عدالت

بودند كه برای هر آزاده بـا هـر مـرام و مسـلك و فـارغ از مـذهب و نـژاد و مليـت،  اسالمى 

  .)115ص: 10و ج 84ص: 1، ج1385אمאم خمینی، ( ندتداش مل وا مىأو او را به ت ندجذاب بود

  ايران عقبه تمدنى انقالب اسالمى . 3

از  ،شناسان و مردم شناسان از فرهنـگ و تمـدن ايـران های شرق گزارشه م غربى بسامپريالي

تمدن ايران قبل از اسالم در كنـار . سال اول پيروزی انقالب مخالف اين حركت بوده است

اريخى شكوفا از پيشرفت و قدرت و اعتماد به نفس و استعمارستيزی را تمدن چين و هند، ت

از سويى ديگر تمدن چند هـزار سـاله اسـالم كـه غـرب را مجبـور بـه  .در پرونده خود دارد

كرنش كرده بود، منجر به نگرانى به حيث ثبوت و از طرفى چهل سال مقاومـت و پيشـرفت 

جديـد و تعريفـى انحصـاری از رفـاه و   نظمـىترسـيم . منجر به نگرانى به حيث اثباتى است

انسان و جهان و زندگى كه دنيا و آخرت را مد نظـر داشـت، متضـاد و متنـاقض بـا نظـم نـو 

هر تالشى برای اضمحالل اين انقالب و در صورت عـدم توفيـق  ؛ بنابراينادعايى غرب بود

الم و ايران، در حافظـه كه تاريخ تمدن اس درحالى. نماياند دادن آن طبيعى مى ناكارآمد نشان

تاريخى مكتوبات ثبت و ضبط شده است و اينكـه مسـير ترجمـه از جهـان اسـالم بـه غـرب 

م غربـى عامدانـه يـا ناعامدانـه تـاريخ علـم را سـطرفـه بـوده اسـت، امـا امپريالي مسيری يـك

ای تدوين كرده است كه جغرافيا و تاريخ علم از غرب آغاز شود و گويا چنـد قـرن  گونه به

آمـوزش و  نظـامسفانه در أمت. يايى بيش نبوده استؤدر اوج بوده است، ر تمدن اسالمى كه 

های علميـه نيـز عامدانـه يـا غيرعامدانـه كمتـر از ايـن  پرورش و آموزش عالى و حتى حوزه

 »تـوانيم مى«كه اگر گذشته برجسته شـود اعتقـاد  حالىرشود؛ د دوران طاليى سخن گفته مى

يابيم كه بـذری وجـود  شود و اشراف مى حرك مجدد مضاعف مىو احتمال ت شود مىزنده 

های  زمينـه درواقـع انقـالب اسـالمى . دهـى آن ممكـن اسـت دارد كه امكان بـاروری و ثمر

بازگشت به خويشتن و باروركردن ايـن بـذر را بـه وجـود آورد و نـوعى خيـزش و بازيـابى 

ت معاصـر و اسـتفاده از تمـام هويتى و بازسازی خود و البتـه بـا توجـه بـه شـرايط و مقتضـيا
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بسط عـدالت در جهـان را آرمـان «دستاوردهای بشری و تجارب جهانى را ممكن ساخت و 

  .)157ص: 1388دھقאنی فیروزאبאدی، (» دانست خود مى

  ضررورت توليد علوم انسانى اسالمى . 4

 ؛مطـرح بـوده اســت نيـز بحـث امكـان و امتنـاع تمـدن اسـالمى  تـا قبـل از انقـالب اسـالمى 

اگر بـه دنبـال يـك زيسـت . انقالب اين امكان را به ضرورت تبديل كرده است كه درحالى

با ساختارهای دينمدار هستيم كه عدالت اجتماعى و فقه اجتماعى در آن  ای جامعهمؤمنانه و 

رعايت شود و محوريـت سـاختارهای اجتمـاعى و فرهنگـى و سياسـى هـم توحيـد باشـد و 

عنوان  بـه گريزی جـز توليـد علـوم انسـانى اسـالمى   ،اسالمىهمچنين جهت احيای تمدن نو 

های علوم انسـانى بازتوليـد و  افزار اداره جامعه و جهان نداريم كه در ذيل آن همه شاخه نرم

  . بازتعريف شود

افزار و ايدئولوژی متناسب با  شك يكى از عوامل فروپاشى نظام شاهنشاهى فقدان نرم بى

سيسـتم را بـه  هـای نظـری غيربـومى  هـای چـركين چارچوب جامعه بود كـه درنهايـت دمل

چه در مقطعى نظـام پيشـين متوجـه ايـن راگ. اضمحالل كشيد و سرطان جامعه را فرا گرفت

گرايانـه  غرب های شـيراز و گرايانه و جشن های باستان كمبود شده بود و به دنبال ايدئولوژی

بنابراين  ؛ود، آنتى تز خود را توليد كردناسازگار ب اسالمى  - بوم ايرانى رفت، چون با زيست

گريزی از نهضت توليد علم نداريم و چه بسا مشكالت فعلى اقتصـاد و سياسـت و فرهنـگ 

اقتصاد مقاومتى مد نظـر رهبـری انقـالب، . بازگردد و اسالمى  پردازی بومى  هم به فقر نظريه

ــومى  ترجمــانى از همــان اقتصــاد اســالمى  اســت مقاومــت و اســت كــه در بطــن آن سي و ب

  . استعمارستيزی و رويكرد استرتژيك نهفته است

متدين و نه جامعه  با علوم انسانى وارداتى و معلق بر ترجمه، نه جامعه دانشگاهى و علمى 

دينى نخواهيم داشت؛ زيـرا ايـن علـم، فرهنـگ و سـبك زنـدگى و زيسـت افـراد را متـأثر 

 اند التحصيالن همين علوم انسـانى از فارغ ن جمهوری اسالمى ابسياری از مخالف پس ؛كند مى

های متجددانه و سكوالر از سنخ ليبراليستى و سوسياليستى آنها را بـه اپوزسـيون  كه رويكرد

ساله نشان داده است كه علوم انسانى موجود نـه تنهـا  بنابراين تجربه چهل ؛تبديل كرده است

  . شده استبلكه به مشكل اصلى نظام تبديل  ،گره از مشكالت نگشوده
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  انحراف از تاريخ واقعى علم در جهان معاصر. 5

انجام شـده دست بيان  بهدهد تحريفى عامدانه  مى نگاهى به تاريخ مدون علم در جهان، نشان

توليـد علـم  را زمـان توليـد و غـرب را مكـانِ سده هجـدهم و نـوزدهم ای كه  گونه به ،است

شناسـى از  يـا در روان هيـثم و خـوارزمى خلـدون و ابـن انـد و از ابوحيـان و ابـن مطرح كرده

هـا بـه  هـا و اولين گويـا همـه آغازين. به ميان نيامده است اسمى  و ديگران النفس بوعلى علم

نگارانه، فلسـفه علـم، علـم را از فلسـفه  اگرچه قبل از اين انحراف تاريخ. گردد غرب باز مى

سـفى و تحريـف تـاريخى بـدون ايـن تقليـل فل. كرده و به علوم تجربى تقليل داده بـود جدا

بينانه در بستر ترجمه وارد ايران شد و نگاهى منفعالنه و غيرفعال  رويكردهای انتقادی و واقع

بنابراين عالوه  ؛پردازی و توليد علم شد منجر به ضعف اعتماد به نفس و فقدان روحيه نظريه

، اسـتبـوم مـا  زيسـتبر ابعاد فرهنگى و سياسى و غيرمحتوايى علم مدرن كه ناسـازگار بـا 

همين كميت نيز دچار تحريف شده است و بسـياری از واقعيـات مسـلم از آن حـذف شـده 

آن  ۀدر تاريخ علم مدرن و فلسف جهان اسالم و تمدن اسالمى  ،متأسفانه در مقام اثبات. است

های مختلف، گويـا بـه محـاق  در رشته ها و تقريرات علمى  جايى ندارد و با انبوهى از كتاب

 - ديگـر تـاريخ علـم مـدرن معاصـر، همـان قرائـت و تفسـير انگليسـى عبـارت به ،فته استر

كه علم مدرن از رنسـانس و بعـد آن در دوره روشـنگری،  درحالى« ؛مريكايى از علم استا

  متافيزيــك خــاص خــود را دارد و لــذا دكــارت تــالش كــرد متافيزيــك جديــدی بنويســد 

بندی جديـدی از ايمـان  تنومندتر كنند و صـورتو در ادامه كانت و هگل كوشيدند آن را 

كند متافيزيكى كـه تـا ديـروز در  مى بيان سنجش خرد نابلذا كانت در كتاب . طرح نمايند

اوج بود امروزبا تسلط علوم طبيعى به فالكت افتاده و در تالش است جايى برای ايمان پيـدا 

   .)، سאیت نگرשی بر فلسفه و فرھنگمرאدی( »كند

گيری علم قدسى و دينى  انگليسى از علم مانع شكل - مريكايىاپوزيتيويستى  اين معنای

رشـد بـازگردانيم، براينـد  كه اگر علم را بـه تـاريخ ارسـطو، بـوعلى و ابـن درحالى ؛شود مى

دهند كه علوم انسانى مدرن نيز بـر  متمايزی خواهيم داشت و حتى شيلينگ و فيشته نشان مى

طـن مسـيحيت ظهـور كـرده اسـت و همچنـين هگـل و كانـت را های متافيزيكى و از ب بنيان

چون در تالش بودند همان مفاهيم مسيحيت را تئوريزه كننـد و  ؛اند های مكار ناميده كشيش

كه بنيان آنتولوژيك دارند، قابـل رديـابى  در آلمان تالش جهت بازيابى علومى  خصوص هب
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 ،افيزيك معـين شـكل گرفتـه اسـتاست و حتى اين نكته كه تكنولوژی نيز بر بنيان يك مت

اگرچه برخورد بـا علـم و تكنولـوژی در  ؛)157ص: 1388دھقאنی فیروزאبאدی، (قابل تأمل است 

شناسـانه و  ل مختلـف منفعالنـه بـوده و بـه لـوازم و پيامـدها و ابعـاد هسـتىيـكشور ما به دال

متعلـق بـه   م كه مفهومىسحتى مفهوم سكوالري. شناسانه آن چندان توجه نشده است معرفت

 ربيشـتر بـو رنگ بوده  شده، دنيا كم تحريف مسيحيت است و به اعتقاد ما چون در مسيحيتِ 

طرح شد تا دنيا را برجسته كند و اين در حـالى اسـت كـه مم سسكوالري ،شد عقبا تأكيد مى

در اسالم از اول نسبت دنيا و اخرت و ارتباط آنها با هم برجسته بوده است يا مفهـوم آزادی 

است، آن را ا كه يك ضد خد نيچه پس ؛دينى بود غرب نيز آزادی از طبيعت و مفهومى  در

  . گيرد به سخره مى

هايى است كه تاريخ علـم غـرب جهـت جـدايى علـم از ديـن و  همه اين موارد مصادره

تا انحراف از تاريخ واقعى علـم در دوران اوج  )144ص: 1380پאرسאنیא، (متافيزيك ايجاد كرد 

  . طبيعى جلوه كند مى تمدن اسال

  مثابه كنشگران اصلى توليد علوم انسانى اسالمى حوزويان به. 6

 هایكيـدأپردازی و نهضت توليد علـم و همچنـين ت های نظريه انقالب بر كرسى تأكيد رهبر

و تمدن نـوين  و جامعه اسالمى  و دولت اسالمى  های چندگانه، انقالب اسالمى  بر گام ايشان

سازی  شك تمدن زيرا بى ؛دهد گانه نظريه و تمدن را الزم ملزوم هم قرار مىاسالمى، اين دو

افـزار و موتـور محركـه ايـن  مثابه نـرم به  - بدون علوم انسانى اسالمى و احيای تمدن اسالمى 

صـاله، نخبگـان مخاطـب رهبـری در درجـه اول و باأل قطعـاً . ناتمام خواهـد مانـد - حركت

آشـنا بـه اقتضـائات و لـوازم جهـان مـدرن هسـتند كـه  و مى مسلح به علوم اسـال مندِ  دغدغه

گـرفتن  اگرچه اين انصراف به معنـای ناديـده. ند ا های علميه انصراف واقعى آن طالب حوزه

كنشـگران علمـى  بازسـازی تمـدن اسـالمى  و درواقـع ستيمند ن دغدغهدانشگاهيان ممهز و 

بـا توجـه اما  ،به گروه خاص ندارد كند و انحصاری خود را از هر طبقه و صنفى گزينش مى 

در  هـای اسـالمى  و خاستگاه اصيل آموزش مطرح در تمدن نوين اسالمى  به مباحث اسالمى 

سـازی در  مخاطبـان اوليـه ايـن تمـدن آنـانبه اين علوم،  نهای علميه و مجهزبودن آنا حوزه

  . هستند نهضت توليد علوم انسانى اسالمى 
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كنـد و غـرب  و نظريه، كل جامعه و فرهنگ را متأثر مى توليد علم همچنين گفتنى است

تأكيد كرده  ،روی عقل ابزاری كه همان عقل معيشت و زيست و نظم و انضباط است صرفاً 

های كليـدی در  است و اين عقل محاسباتى نوعى نظـم را ايجـاد كـرده اسـت كـه از مؤلفـه

اجتمـاعى در غـرب بـا كـه ايـن واقعيـت  درحالى .تمدن غرب و پيشرفت و توسعه آن است

در گفتمان اسالمى نيز توصيه به نظم بعـد از امـر بـه تقـوا و است م پيوند خورده سسكوالري

مورد توجه بوده است و اين همنشينى، زاويه سكوالريزم را منتفى كرده و بر عبوديت تأكيد 

  .دارد

بحـث  مى و جمهـوری اسـال به عبارتى ديگر وقتى از توليد علم ناظر به انقالب اسـالمى 

شـود و قيـد  ذيـل آن طـرح مى بودن يعنـى علـوم انسـانى اسـالمى  شود، قطعاً قيد اسالمى مى

سـازی  سـازی و جامعـه تمدن. كند معطوف مى حافظه تاريخى ما را به تمدن اسالمى  اسالمى 

متمـايز از تمـدن  كه ادعای مـا تمـدن اسـالمى  شود و درصورتى جز با توليد علم محقق نمى

از سويى ديگر به تعبيری صدرايى انقـالب . علم انسانى آن نيز بايد متمايز باشدغربى است، 

نگاه بـه آن هيمنـه و  است و نيم تر و مشكك از تمدن عظيم اسالمى  ای ضعيف اسالمى گونه

جهـان معاصـر را بـا چـالش فكـری و بـاز  پس ؛را محقق كرده است سيطره انقالب اسالمى 

  . متافيزيك، دين و نسبت دين و دنيا مواجه كرده استانديشى در ساحت انسان، جهان، 

  توسط امپرياليسم غربى طرد ديگری بومى . 7

در قالب ديگری و غربيـه  ،در تضاد با نظام نوين جهانى باشدرا نظام سلطه و غرب هر آنچه 

هـايى در  گفتمان اگرچه در همان گفتمان غالب نيـز خـرده ؛راند به حاشيه مى و كند مىطرد 

اشـاره بـه مـرگ . كننـد مخالف وجود دارند كـه در حاشـيه جهـان غـرب تـنفس مىجهت 

غيرغربى بودند و همچنين قتل  هايى ستارهفرزندش در سينمای آسيا كه  لى وبروسمشكوك 

جمهـور  داری و تـرور كنـدی رئـيس ادواردو در ايتاليا و تبعيد چارلى چاپلين منتقـد سـرمايه

و  ردانىبـا قـد ،كشورهای مخالف با نظام سـلطه بومى  امريكا و همچنين مخالفت با سينمای

ــدای جايزه ــای كــن و  اه ــد آن ه ــه فيلممانن ــالمى  ب ــوری اس ــد جمه ــای منتق ــين  ه و همچن

دال بر اين دگرستيزی با مخالفان  ،های كالن گذاری كردن سينمای هاليوود و سرمايه برجسته

مقولـه كليـدی حـاكم در  خشونت و سكس دو. نظم نوين جهانى از هر مرام و مكتبى است
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دانـد و ايـن در حـالى  ايران آن را خط قرمز خـود مى سينمای جهان است كه سينمای بومى 

كنند كـه  عنوان فيلم برتر و منتخب گزينش مى هايى را به های جهانى فيلم است كه جشنواره

رجسـته را ب های انقالب اسـالمى  و يا نقاط ضعف و آسيب اند از اين خط قرمزها عبور كرده

ی و آ اس یآهـا و مقـاالت  هـا و كنفرانس همچنين در حوزه علم با برگـزاری همايش. كنند

 ديگر های بومى  بورس دانشجويان غيرغربى با ترويج علم جهانى و مبارزه با علم بومى، ايده

مدرن فضای تنفس  های پست اگرچه فلسفه. كنند ضد آن اقدام مىبر كشورها را شناسايى و 

انــد، نســبيت حــاكم در ايــن رويكــرد نيــز مناقشــات  ايجــاد كرده های بــومى  ديــدهرا بــرای پ

  . عددی را در پى داردمتشناختى  معرفت

 هـای علميـه بـا جـز در حوزه) اسـالمى - ايرانى( علوم انسانى بومى  بنابر آنچه گفته شد،

انقـالب  های علـوم انسـانى توليـد و تأسـيس نخواهـد شـد و و البته مداقـه های اسالمى  عقبه

اسـت اين امكان را به ضرورت تبـديل كـرده  ،با حمايت از اين جريان و بسترسازی اسالمى 

  . هستند های علميه و عالمان علوم اسالمى  كه مخاطبان اصلى آن حوزه

  گيری نتيجه

سـازی در غايـات و اهـداف  سازی و تمـدن سازی و فرهنگ با توجه به اينكه اذعان به جامعه

وجـود عينـى داشـته اسـت،  نهفته است و به حيـث تـاريخى تمـدن اسـالمى  انقالب اسالمى 

ای از همـان تمـدن باشـد كـه بسترسـازی  تواند بارقه نيز در سطحى خرد، مى انقالب اسالمى 

بـر  ای ، رديـهسازی در اين ادعای تمدن. است احيای مجدد آن در قالب تمدن نوين اسالمى 

اگـر . شـناختى و شخصـى وجـود دارد های روان تگرايى دينى به ساح م يا تقليلسسكوالري

افزار و  مثابه موتور محرك و نرم سازی قابل تحقق است، علوم انسانى به سازی و تمدن جامعه

قابـل  شناسـى اسـالمى  شناسـى و هستى شناسـى و معرفت چارچوب تئوريك مبتنى بـر انسان

لحـاظ تخصصـى ممهـز در  صاله با كنشگران حوزوی كه بـهباأل باالهای  داعيه. ترسيم است

تواننـد شـامل ايـن  اگرچه كنشگران غيرحـوزوی نيـز مى ؛قابل تحقق است اند علوم اسالمى

حوزويان به جهـت . كاهد نمى نبديل آنا فراخوان باشند و اين تفكيك از اهميت و نقش بى

و های اجتمـاعى  و همچنـين نفـوذ در اليـه آشنايى با منابع معرفتى و تاريخ و تمدن اسـالمى 

اگرچه آشنايى و درك عميـق و نقادانـه  اند؛ حضور در بين مردم جهت تحقق اين امر انسب
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معرفـت اگـر . علوم انسانى غربى و فلسفه و تاريخ غرب جهت هر حركتـى ضـروری اسـت

محقق نشده باشد، دچار همان قهقرا و ايستايى خواهيم شـد و الزمـه منطقـى ايـن  گفته شده

مند نيز در صورت اشراف به علوم اسالمى  دانشگاهيان دغدغه گرا ادعا داللت دارد بر اينكه

  . توانمندی اين مهم را خواهند داشت 

افزاری كه بعـد از انقـالب مضـاعف شـده و بـر دوش حوزويـان قـرار  اين مسئوليت نرم

گرفته اسـت، در سـطح تصـويب و نظـارت و اجـرا، نيازمنـدان متخصصـان ممهـز در علـوم 

 رغم علـى(گـذاران  با توجه بر غلبه رويكرد فقهى و اصولى سياسـت .و انسانى است اسالمى 

ها، نيازمند بازنگری جـدی در ايـن حـوزه  تخصص ديگرو فقدان توجه جدی به ) ضرورت

مدارس علميه موجود فاقد ساختارها و كنشگران متناسب جهت توليد علـوم انسـانى . هستيم

سسات و ؤم. راستای تحول ضروری است و در اين زمينه نيز ساماندهى مجدد در اند اسالمى

اند، به  ای داشته سابقه های اقماری حوزه اگرچه در راستای اين گفتمان تحركات بى دانشگاه

تـا   ،جهت ساختارهای بوروكراتيك آهنين و قوانين نوشته و نانوشته حاكم بر مجامع علمـى

يافته  س و توليد گفتمـان بسـطو از سطح انتقاد به تأسي اند نشده  سازی به حال موفق به جريان

شك نگارنـده در  بى .ندا نشده  های كشور و جامعه منتهى گذاری و دانشگاه به حوزه سياست

و  يسـتهـای وافـر در مراكـز مختلـف ن گرفتن منابع توليدشـده و تالش صدد انكار و ناديده

و  ارده دسازی در ايـن زمينـه اشـار های سيستماتيك و هدفمند جهت گفتمان صرفاً به تالش

ساز در اين  جريان نتيجه مشاغل فراوان استاداندرنهايت به جهت كمبود نيروهای راهبر و در

مالت نخبگانى نسل اول فاصله گرفته أرسد نسل دوم اين جريان از عمق و ت زمينه، به نظر مى

  . سازی را كند خواهد كرد سرعت حركت گفتمان ،و اين ركوداست 
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